
 

  

    FEDERATIA  KIWANIS   ROMANIA 

     STR. George Cosbuc, nr.214, GALATI 

     Tel :  0757105055                                          

                                             CONTRACT DE SPONSORIZARE 

Încheiat astăzi ...................... 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. S.C. __________________________________, cu sediul social în ___________________ str. 

__________________________ nr. ___,  bloc ____,  apartament ______,  judeţ ___________,  

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului _____________sub nr. _______________, CIF 

_______________, având contul nr. ___________________________________________, deschis 

la __________________, reprezentată prin __________________________________cu funcţia 

de______________________________în calitate de sponsor, pe de o parte,  

şi 

1.2  FEDERATIA  KIWANIS   ROMANIA cu sediul în Galati, str. George Cosbuc, nr.214,  

judeţul Galati, cod fiscal: 23043302, reprezentată prin Dna Loredana Gabriela Voinea – presedinte 

si Marinela Adela Lazar - trezorier, în calitate de beneficiar, au convenit să încheie prezentul 

contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Art. 1. OBIECTUL  CONTRACTULUI 

1.1. Obiectul contractului este sponsorizarea activitatii copiilor cu rezultate performante precum si a 

copiilor cu probleme de sanatate, in cadrul actiunilor organizate de Clubul Kiwanis..........  

1.2. În scopul prevăzut la art. 1.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului suma de 

........................................................................................................ (in cifre si in litere) lei. 

 1.3. Suma va fi achitata integral prin virament in contul numar IBAN:   

RO03 RNCB 0141 1703 4118 0001 deschis la BCR GALATI,  

 

Art.2. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

2.1. Beneficiarul poate să aducă la cunoştinţă publicului, potrivit art. 6 din Legea Sponsorizarii,  

actiunea sponsorizata prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. 

2.2. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii beneficiarului. 

2.3. Beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu 

lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. 

 

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Sponsorizarea este unică, contractul expirand la data lichidarii operatiunilor de sponsorizare, in 

limita sumelor prevazute. Federatia este inscrisa in Registrul entitatilor pentru care se acorda 

deduceri fiscale. 

 

Art. 4. CLAUZE  FINALE 

4.1. Prevederile prezentului contract se completeaza de drept cu dispozitiile Legii 32/1994 si a 

instructiunilor de sponsorizare. 

4.2. Prezentul contract  reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

4.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare 

parte. 

SPONSOR,         BENEFICIAR,                                                                                      


